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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού »

Κύριε Δήμαρχε,

Πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωσή σας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
Έργου για την υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 της ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)2014-2020»,στην οποία περιλαμβάνεται και μία (1) θέση
Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι
εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των
ΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση την
Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και λαμβάνουν, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά
δικαιώματα τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το ΠΔ
23/1992 και ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
Τοσίτσα 19, 10683 Αθήνα. τηλ: 2108834818, fax: 2108827071 e-mail: info@skle.gr

Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για
τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ &
ΤΕΙ. Ειδικότερα:
 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του
επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού,
απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής
Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του
εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ίδιου ΠΔ.
 Με το άρθρο 54 του Νόμου 3918/2011 προβλέπεται ότι η άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και
διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 Ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ΄αρ. πρωτ. 205738/48048/2015/22-12-2015 έγγραφο
του διαπιστώνει ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 54 του ν.3918/2011,
Α΄351 και ΚΥΑ Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217/4-5-2012, Β΄ 1502 ) το επάγγελμα του Κοινωνικού
Λειτουργού ασκείται χωρίς διαχωρισμό μεταξύ αποφοίτων ΠΕ ή ΤΕ και χωρίς
οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ
των δυο αυτών κατηγοριών πτυχιούχων.
 Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ΄αριθμό
ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/4011/4-3-2016 έγγραφο του ζητάει από όλους τους φορείς του
Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα να προβλέπουν ότι οι οργανικές θέσεις
Κοινωνικών Λειτουργών μπορούν να καταλαμβάνονται από υποψήφιους πτυχιούχους
ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 41035/16/7-2-2017 (ΑΔΑ:
ΩΠΧΣ465ΧΘ7-Χ1Ξ ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει αποσταλεί σε όλες
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.
Όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εγκύκλιο το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού
ασκείται χωρίς διαχωρισμό μεταξύ αποφοίτων ΠΕ ή ΤΕ και χωρίς οποιαδήποτε
διαφοροποίηση στην αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών
πτυχιούχων.
Συνεπώς η κάλυψη των θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών θα πρέπει ,σε κάθε περίπτωση, να
γίνεται χωρίς διάκριση
μεταξύ των αποφοίτων Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης.
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Παρακαλούμε λοιπόν να προβείτε στις απαραίτητες από την κείμενη νομοθεσία διορθώσεις
και την επανάληψη της ανακοίνωσής σας στο ορθό : «ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας» .
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διασαφήνιση και συνεργασία.

Κοινοποίηση:
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